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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DE LETRAS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

 3 

No dia vinte e sete de novembro de doiz mil e dezenove, reuniu-se o Conselho do Departamento de Letras, às nove 4 

horas e trinta minutos, na sala duzentos e dezesseis do Campus Guarulhos, para discutir e deliberar a respeito dos 5 

assuntos a seguir. 6 

 7 

Membros natos: Lucia Sano, Marcelo Lachat, João Marcos Mateus Kogawa, Maria Eulália Ramicelli, Francine Fernandes 8 

Weiss Ricieri , Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Érico Nogueira, Fernando Maciel Gazoni, Vanda Maria da Silva 9 

Elias, Álvaro Antonio Caretta, Marcelo Seravalli Moreschi, Leonardo Gandolfi, Greice de Nóbrega e Sousa, Andreia dos 10 

Santos Menezes, Lavínia Silvares Fiorussi, Marcia Valéria Martinez de Aguiar, Ligia Fonseca Ferreira. 11 

Representantes discentes (Graduação): Ericson Vitor de Oliveira Cruz. 12 

Servidores Técnico-Administrativos: Erika Cristina Damião. 13 

Ausências Justificadas: Gustavo Scudeller, Souzana Mizan, Maria Lucia Claro Cristóvão, José Hamilton Maruxo Júnior, 14 

Marcia Veirano Pinto,  Marcello Marcelino Rosa, Rafael Kenji Ozeki. 15 

 16 
A-ORDEM DO DIA 17 
 18 

Inclusões de pontos de pauta 19 

A Prof.ª Lucia solicitou a inclusão dos pontos de pauta “11 – Parecer sobre atividade esporádica remunerada da Prof.ª 20 

Maria do Socorro” e “12 – Parecer sobre atividade esporádica remunerada do Prof. Marcelo Lachat”. Em regime de 21 

votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. 22 

 23 

Alteração do nome do ponto de pauta nº 9: votado e aprovado por unanimidade. 24 

Foi solicitada a substituição do termo “atribuição” por “homologação” no ponto de pauta nº 9, passando a constar como 25 

“Homologação de UC no primeiro semestre de 2020(...)”. Em regime de votação, a substituição foi aprovada por 26 

unanimidade. 27 

 28 

1. Ata da reunião ordinária do Conselho - Outubro/2019 29 

A Prof.ª Vanda solicitou que fosse especificado no informe sobre denúncia anônima que um funcionário do Ministério 30 

Público, informalmente, mencionou que a resposta foi bem documentada. A Prof.ª Rosângela solicitou alteração na 31 

linha 226, de modo que passe a constar “ressalvou que o campus não dispõe da modalidade de cursos pagos”. O Prof. 32 

João solicitou que constasse na ata que todos os docentes envolvidos na discussão eram da área de Estudos da 33 

Linguagem. Em seguida, em regime de votação, a ata da reunião ordinária do Conselho do mês de outubro de 2019 e 34 

seus adendos foi aprovada por unanimidade. 35 

 36 
2. Afastamentos docentes 37 
Foram submetidos à apreciação do Conselho os seguintes afastamentos: 38 

• Ligia Fonseca Ferreira, dia 19/11/2019, para ministrar palestra no âmbito da celebração do Dia da Consciência 39 

Negra, a ser realizada na Escola de Educação em Direitos Humanos de Curitiba, em Curitiba/PR; 40 
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• Macio Hollosi, dia 11/11/2019, para participar de roda de conversa na Universidade União Brasil - Polo Mooca, 41 

em São Paulo/SP; 42 

• Macio Hollosi, dia 25/11/2019, para participar de banca de defesa de trabalho de conclusão de curso a ser 43 

realizado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA-USP, em São Paulo/SP; 44 

• Sandro Luis da Silva, dia 26/11/2019, para apresentar comunicação na "XI Jornada do Grupo de Pesquisa 45 

Discursos na Mídia Escrita - DiME, a ser realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, São 46 

Paulo/SP; 47 

• Sandro Luis da Silva, dia 27/11/2019, para participar de banca de defesa de mestrado, a ser realizada na 48 

Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP, em São Paulo/SP; 49 

• Vanda Maria da Silva Elias, dia 26/11/2019, para participar de banca de defesa de doutorado, a ser realizada na 50 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, em Vitória/ES; 51 

• Maria Lucia Claro Cristovão, de 01 a 09/02/2020, para compor, como membro titular, a Banca Examinadora do 52 

Concurso de Professor Adjunto A,  Área de Francês, da Faculdade de Letras da UFMG (Universidade Federal de 53 

Minas Gerais) previsto no Edital Nº 634/2019, em Belo Horizonte/MG; 54 

• Sandro Luis da Silva, de 29 e 30/11/ 2019, para participar do "XI Colóquio e III Seminário Internacional do 55 

Grupo ERA – Estudos Retóricos e Argumentativos" da PUC-SP, em São Paulo/SP; 56 

• Sandro Luis da Silva, dia 09/12/2019, paar participar de banca de defesa de doutorado, a ser realizada na 57 

Universidade de São Paulo – USP, em São Paulo/SP; 58 

• Sandro Luis da Silva, de 05 a 06/12/19, para participar do "V Congresso Nacional de Estudos Linguísticos – 59 

CONEL", em Goiabeiras/ES. 60 

 61 

Em regime de votação, todos os afastamentos elencados foram aprovados por unanimidade. 62 

 63 
3. Afastamento para licença capacitação - Profa. Rita Jover-Faleiros 64 

Em regime de votação, o afastamento para Licença Capacitação da Prof.ª Rita Jover-Faleiros foi aprovado com duas 65 

abstenções. 66 

 67 

4. Afastamento para licença capacitação - Profa. Francine Ricieri 68 

A Prof.ª Francine informou que irá ministrar 12 horas de aula no primeiro semestre em uma UC de graduação e outra de 69 

Pós-graduação, e 6 horas de aula no segundo numa disciplina concentrada, somando as 18 horas necessárias por ano. 70 

Durante a capacitação, a professora fará um curso intensivo de francês e visitará uma biblioteca na França em 71 

colaboração com um professor de uma universidade francesa, o que incentiva a internacionalização do Programa de 72 

Pós-graduação em Letras. Em seguida, em regime de votação, o afastamento para Licença Capacitação da Prof.ª 73 

Francine Ricieri foi aprovado por unanimidade. 74 

 75 

5. Solicitação de redistribuição docente para Unifesp/Departamento de Letras 76 

A Prof.ª Lucia informou que a solicitação de redistribuição partiu de uma professora da Universidade Federal do Mato 77 

Grosso do Sul, Prof. Lindinalva Zagoto Fernandes, e que a resposta foi negativa, tendo em vista a falta de vagas na área 78 

de atuação da docente. 79 
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 80 

6. Avaliação de Relatório Final de Estágio Probatório - Prof. Marcelo Lachat 81 

O Prof. Marcelo Lachat expôs seu relatório, o qual foi avaliado e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 82 

  83 

7. Formato do Relatório de Atividades do Departamento (Anexo 7) 84 

A Prof.ª Lucia informou que participou de uma reunião na CPP em que se mencionou a necessidade de elaboração do 85 

relatório do departamento e propôs como encaminhamento a produção de um relatório simples das atividades de 2019, 86 

a ser submetido ao Conselho em 2020. Ponderou que um dos pontos positivos da elaboração do relatório é a 87 

convergência de informações diluídas em apenas um documento, e que um dos pontos negativos seria o documento 88 

não estar adequado ao modelo poderá ser definido posteriormente pelas instâncias superiores. Após discussões, foi 89 

sugerida a inclusão do PAD, monitorias e detalhamento de extensão, ou seja, eventos, programas, projetos e bolsistas. 90 

Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade o encaminhamento de que a chefia redigirá o relatório e o 91 

apresentará na primeira reunião ordinária do Conselho de Departamento do ano de 2020. 92 

 93 

8. Critérios para Composição da Chefia do Departamento em Caso de Vacância 94 

A área de Francês indicou alguns critérios para composição da Chefia, como publicações e orientações, mas houve várias 95 

falas contrárias tendo em vista que os docentes que não estão realizando atividades de gestão podem publicar mais 96 

conteúdo, levando em consideração também o fato de que as atividades de gestão se enquadram em uma categoria 97 

diferente das publicações. Houve questionamento das áreas de Francês e Inglês sobre estarem aptos a votar ou não, 98 

porque tinham entendido que não haveria votação. O Conselho, então, sugeriu que se abstivessem para que a votação 99 

pudesse continuar. Em seguida, em regime de votação, foi aprovado com uma abstenção o critério “II) Não utilizar o 100 

critério do rodízio por área: indicação sem consideração de área, de docentes que nunca tenham ocupado cargos de 101 

coordenação de curso de graduação ou pós-graduação ou chefia ou vice-chefia de Departamento”. A respeito dos 102 

outros critérios, houve as seguintes votações: “Considerar também encargos assumidos em outras IFES por docentes 103 

que passaram por processo de redistribuição” - rejeitado por unanimidade, “Maior “tempo de casa” dos docentes” – 104 

retirado, “Menor tempo ocupado em cargos de representação” – retirado, “Maior “Tempo de casa” e menor tempo 105 

ocupado em cargos de representação” - apoiado por unanimidade, “Titulação” - retirado com uma abstenção, “Área” - 106 

inserido como critério secundário, de desempate, e aprovado por unanimidade. 107 

 108 

9. Homologação de UC no primeiro semestre de 2020 à nova docente do Departamento - Prof.ª Amanda Fernandes 109 

A Prof.ª Lucia informou que a Prof.ª Amanda vem da Universidade Federal do Tocantins. Explicou que a professora 110 

acionou a justiça com o pedido de remoção para a Unifesp por motivo de saúde, e que nessa modalidade de 111 

transferência não é feita consulta junto às unidades de origem e destino. Informou que a professora é da área de 112 

Literatura Brasileira e Literatura Infanto-juvenil, e que lhe foram apresentadas as UCs dos cursos e solicitada que 113 

indicasse uma UC que constasse nos PPCs e que não constasse na grade já montada para o próximo semestre. Em 114 

seguida, em regime de votação, a atribuição de UC no primeiro semestre de 2020 para a Prof.ª Amanda Fernandes foi 115 

aprovada por unanimidade. 116 

 117 

10. Formação de Comissão Eleitoral - Eleição da Chefia do Departamento 118 
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O Conselho definiu os membros da comissão eleitoral, conforme segue: Prof.ª Lucia Sano(chefia), Rafael Kenji Ozeki 119 

(técnico), Ericson Vitor de Oliveira Cruz (discente), João Kogawa (docente). Em regime de votação, a comissão eleitoral 120 

foi aprovada por unanimidade. 121 

 122 

11 – Parecer sobre atividade esporádica remunerada da Prof.ª Maria do Socorro 123 

A Prof.ª Lucia informou que a Prof.ª Maria do Socorro e o Prof. Marcelo Lachat vão ministrar juntos um curso no SESC 124 

em parceria com um professor da USP no mês de fevereiro. Em regime de votação, o parecer favorável à realização da 125 

atividade esporádica da Prof.ª Maria do Socorro foi aprovada por unanimidade. 126 

 127 

12 - Parecer sobre atividade esporádica remunerada do Prof. Marcelo Lachat 128 

Em regime de votação, o parecer favorável à realização de atividade esporádica do Prof. Marcelo Lachat foi aprovada 129 

por unanimidade. 130 

 131 

B-EXPEDIENTE 132 

INFORMES 133 

 134 

Chefia do Departamento 135 

 136 

Afastamentos 137 

A Prof.ª Lucia mencionou que há um parecer da UNB relativo ao assunto, e que o entendimento da Procuradoria Geral 138 

Federal é de que as restrições não ferem a autonomia universitária. Mencionou que a ADUNIFESP aparentemente 139 

continuará se manifestando contra esse posicionamento, e que estão sendo levantados questionamentos sobre as 140 

diferenças entre capacitação e pós-doutoramento. Por fim, a Prof.ª Lucia relembrou da Portaria da Unifesp que 141 

estabelece um GT para definir os critérios de afastamento docente até o mês de março de 2020. 142 

 143 

Reunião do Conselho do Departamento 144 

A Prof.ª Lucia informou que, a princípio, não haverá reunião do Departamento no mês de fevereiro, e informou ao 145 

Conselho que deverá aprovar ad referendum todos os pedidos de afastamento que surgirem antes da primeira reunião 146 

de 2020, que serão apresentados para posterior homologação do Conselho. 147 

 148 

Congregação  149 

A Prof.ª Lucia informou que a reunião da Congregação de novembro foi desmarcada com a justificativa de que não havia 150 

pauta. Mencionou que o Departamento de Ciências Sociais solicitou uma reunião extraordinária para tratar de assuntos 151 

relacionados aos afastamentos docentes e saúde mental dos alunos, mas que o pedido não foi atendido pela Direção 152 

Acadêmica. 153 

 154 

Verbas oriundas de emendas parlamentares 155 

A Prof.ª Lucia informou que foi disponibilizada verba de emendas parlamentares para as reformas do Teatro Adamastor, 156 

do prédio acadêmico, da entrada do campus e também para os serviços da Biblioteca. 157 
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 158 

Eleições Gerais da Unifesp 159 

A Prof.ª Lucia informou que a votação para as eleições gerais da Unifesp estão ocorrendo na sala 119 do prédio 160 

acadêmico até às 21h, e que há dois computadores para votação. 161 

 162 

Pós-graduação 163 

 164 

Reunião da CPG 165 

A Prof.ª Francine informou que foi apontado como ponto mais frágil do programa o número de discentes por 166 

orientador. 167 

 168 

Credenciamento 169 

A Prof.ª Francine informou que o credenciamento será aberto no último ano do quadriênio, mas que não sabe ao certo 170 

se serão abertas vagas porque há muitos orientadores e poucos orientandos. Por fim, mencionou que em 2020 serão 171 

feitas ações para atrair mais alunos. 172 

 173 

Câmara de Extensão 174 

 175 

Registro de ações de extensão 176 

A Prof.ª Rosângela informou que não é mais necessário imprimir o formulário para registro das ações de extensão, e que 177 

tudo pode ser feito via sistema. 178 

 179 

Relatório sobre projetos e programas de extensão 180 

A Prof.ª Rosângela informou que os doentes que possuem projetos ou programas de extensão cadastrados deverão 181 

apresentar a partir do ano que vem relatórios anuais para os casos em que foi disponibilizada bolsa e a cada dois anos 182 

para os casos em que não houve bolsa. Explico que, neste ano, é necessário apenas o preenchimento de um formulário 183 

via “Google Forms” – que será encaminhado para a lista de docentes – com prazo definido para o dia 10 de dezembro. 184 

 185 

Resolução da PROEC sobre cursos 186 

A Prof.ª Rosângela informou que a resolução que foi elaborada pela PROEC foi alterada apenas no que diz respeito aos 187 

cursos pagos, e solicitou a todos(as) os(as) que tiverem sugestões que encaminhem por e-mail suas propostas. 188 

 189 

Sem mais, eu, Rafael Kenji Ozeki, Assistente em Administração do Departamento de Letras, subscrevo esta ata com as 190 

informações que foram gentilmente anotadas pela Prof.ª Andreia Menezes. 191 

 192 

Guarulhos, vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove. 193 

 194 

Membros natos 195 
 196 
Lucia Sano (Chefe de Departamento)     ________________________________ 197 
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Marcelo Lachat (Coordenador de Graduação)    ________________________________ 198 

João Marcos Mateus Kogawa(Coordenador de Graduação)   ________________________________ 199 

Maria Eulália Ramicelli (Coordenadora de Graduação)   ________________________________ 200 

Francine Fernandes Weiss Ricieri (Coord. de Pós-Graduação)   ________________________________ 201 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Coord. de Extensão)  ________________________________ 202 

 203 

Membros indicados 204 

 205 

Estudos Clássicos 206 

Érico Nogueira (titular)       ________________________________ 207 

Fernando Maciel Gazoni  (titular)      ________________________________ 208 

 209 

Estudos da Linguagem 210 

Vanda Maria da Silva Elias (titular)      ________________________________ 211 

Álvaro Antonio Caretta (suplente)      ________________________________ 212 

 213 

Estudos Literários 214 

Marcelo Seravalli Moreschi (titular)     ________________________________ 215 

Leonardo Gandolfi (titular)      ________________________________ 216 

 217 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana  218 

Greice de Nóbrega e Sousa (titular)     ________________________________ 219 

Andreia dos Santos Menezes (titular)     ________________________________ 220 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa  221 

Lavínia Silvares Fiorussi (titular)      ________________________________ 222 

 223 

Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa 224 

Marcia Valéria Martinez de Aguiar (titular)     ________________________________ 225 

Ligia Fonseca Ferreira (titular)      ________________________________ 226 

 227 

Representantes discentes (Graduação) 228 

Ericson Vitor de Oliveira Cruz      ________________________________ 229 

 230 

Servidores Técnico-Administrativos 231 

Erika Cristina Damião       ________________________________ 232 


